
 

 

  

XVIII. évfolyam 3. szám 2022. március 

2021/2022: FIGYELMES ÉV 

A Szignum Kéttannyelvű Egyházi  

Általános Iskola havilapja 

FELHÍVÁS! 
 

Támogassa adója 1%-ával és  
iparűzési adója 6%-ával a 

 MAKÓI SZENT ISTVÁN EGYHÁZI 
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY-t!  

Adószáma: 18450871-1-06  
Köszönjük, hogy ebben az  

évben is ránk gondolt! 

NAGYBÖJTI GONDOLATOK 
   „Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely 
újból és újból visszatér, mint a téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az 
értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes 
kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent idő szá-
modra is új világot nyithat!  
   Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni 
azt, amiért világra születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Isten-
nek társa leszel!”                                                       (Böjte Csaba atya. Forrás: internet) 

 

HAMU, CSEND ÉS IMA 
 

   A március 2-án ünnepelt Hamvazószerdával 
elkezdődött a nagyböjt, amelyre ezúttal Ferenc 
pápa általános ima- és böjtnapot is hirdetett az 
ukrajnai békéért. 
   A nagyböjt Jézus feltámadására, Húsvétra 
hangolja a híveket, akik a negyven nap alatt 
jócselekedeteket, lemondásokat és önmegtartóz-
tatást vállalnak. A most elkezdett készületi idő 
alkalmat ad mindenkinek arra, hogy majd Húsvét 
misztériumát mindenki a szívébe tudja fogadni.  

   A fiatalokat 
ezért jóságliszt 
gyűjtésére is 
hívják, amely 
lehetőséget 
teremt a má-
sokra való 
odafigyelésre 
is. Minden jó-

tett után egy kanál liszt jár, amit osztályonként 
gyűjtenek a diákok. Nagyböjt végén pedig az 
összegyűlt anyagból kalács sül majd, amit Krisz-
tus feltámadásának ünnepén szétosztanak majd.  
    Ferenc pápa 
külön felhívást 
tett közzé az idei 
hamvazószerdá-
ra: - Mindenkit 
arra kérek, hogy 
tartsunk böjti na-
pot a békéért. 
Külön biztatom a 
hívőket, hogy buzgón szenteljék magukat az 
imádságnak és a böjtnek – hangsúlyozta a Szent-
atya.  
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ÜNNEPLŐ - NAGYBÖJTI KISOKOS 
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ERASMUS+ 
 

ERASMUS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ HÁZIGAZDÁI VOLTUNK 
 

   Február utolsó hetében a szokásosnál is élénkebb, han-
gosabb és forgalmasabb volt iskolánk, hiszen a 
Kiberbiztos iskolák c. Erasmus+ projekt keretében nálunk 
találkozott egy 6 ország tanulóiból és tanáraiból álló 
nemzetközi társaság. A Szignum nyolcadikosain és szer-
vező tanárain kívül olasz, török, spanyol, román küldött-
ségek érkeztek hozzánk, míg a lengyel iskola sajnos csak 
online bekapcsolódással tudott részt venni a munkában. A 
találkozó munkanyelve az angol volt, és a nyolcadikosa-
ink remekül megtalálták a módját, hogy a tematikus fog-
lalkozások szüneteiben angolul társalogva összekovácsol-
ják a vendég tanulókat. 
   A találkozó címe „Digitális állampolgárság” volt, és 
ebbe a témakörbe számos olyan foglalkozást igyekez-
tünk beépíteni, amelyek kellően játékosak, izgalmasak, 
csapatépítésre is késztettek, és természetesen tanulságo-
sak is voltak egyszerre. Így például egyedi óriás társas-
játék és kiber szabaduló szoba, Cyber Cyrano drámape-
dagógiai foglalkozás, LEGO robotikai bemutató és a 
digitális világ élhetőbbé tételét célzó előadás és 
workshop is helyet kapott a héten.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   A rendezvény február 21-én, hétfőn egy egész délelőtt 
tartó megnyitó műsorral indult. Ezen felléptek iskolánk 
művészeti csoportjai, akik nagyszerű előadásokat mutat-
tak be néptánc, énekkar, gitárjáték, valamint citerával 
kísért népdalok és szavalatok formájában. A felkészíté-
sért köszönet illeti Reiszné Surinás Piroska, Csókási Csaba 
és Dulka Árpád tanárokat. A műsor második felében az 
egyes iskolák mutatkoztak be hosszabb-rövidebb pre-
zentációikkal. Ebéd után Mészáros Ildikó tanárnő vezeté-
sével ismerkedős játékok és rövid magyar nyelvlecke kö-
vetkezett, amit a külföldi vendégek nagyon élveztek. A 
napot egy nagyszerű városnéző sétavonatozással zártuk, 
melynek egyik állomása a lombkorona sétány volt. 
 
    
 
 
 
 
 
 
   Kedden a szegedi Karolina iskola kis csapata látoga-
tott el hozzánk, és igen látványos bemutatót tartottak a 
LEGO robotika szakköri munkájukról. Utána a tematikus 
szabaduló szobákból igyekeztek kijutni a nemzetközi 
vegyes csapatok, és a résztvevők elbeszélése szerint még 

a kód kitalálásánál is izgalmasabb élmény volt együtt 
dolgozni a rejtvények és feladványok megoldásán.  

Délután a vendégek a 
Hagymatikumba látogat-
tak, és míg ők lazítottak, 
mi (tanárok és szülők) Soly-
mos Ákos kiberbiztonsági 
szakértő előadásán vet-
tünk részt. Az előadás a 
gyerekek és fiatalok által 
használt alkalmazások és 

játékok potenciális veszélyeire, illetve a kivédésükre al-
kalmas eszközökre hívta fel a figyelmet. Este még jutott 
idő egy kis sportolásra is: nemzetközi csapatok vívtak 
egymással barátságos focimeccseket, de volt, aki inkább 
asztaliteniszezett vagy tollaslabdázott. Jó volt látni, hogy 
a távolról érkezett gyerekek (és tanáraik is) felszabadul-
tan, vidáman játszanak egymással már a találkozó máso-
dik napján. 
   Szerdán Szegedre láto-
gattunk, hogy megismer-
jük a Szent-Györgyi 
Albert Agóra állandó 
számítástechnika-történeti 
kiállítását, benne külön a 
telefonok őseit, a Neu-
mann János életét és mun-
kásságát bemutató tárla-
tot, valamint a szegedi Katicabogár robotot, amely kü-
lönböző ingerekre ad megfelelő reakciókat, tanulékony, 
sőt még irigylésre méltó megbocsátó képessége is van. 
Délután szegedi városnézéssel és a Dóm megismerésével 
töltöttük az időt. A legkitartóbbak a toronyba is felsétál-
tak. 
   Csütörtökön az óriás 
társasjáték és a Cyber 
Cyrano indították a na-
pot, majd Baracsi Katalin 
internetjogász tartott fog-
lalkozást a tanulóknak a 
tudatos internetezés és 
eszközhasználat témakö-
rében. Délután megtörtént a tanúsítványok kiosztása, és 
még egy izgalmas Kahoot! játékra is jutott idő. Este közös 
vacsorával és az elmaradhatatlan desszerttel: Erasmus-
tortával zártuk a találkozó utolsó makói napját.  
   Pénteken Budapestre látogattunk, ahol a nemrég meg-
nyílt Magyar Zene Házában tekintettük meg az állandó 
kiállítást és a Hangdómot, melyek valósághű és interaktív 
elemeivel felejthetetlen élményt nyújtottak. A városnézés 
során érintettük a Hősök terét és a várat is. A nap végén 
szomorúan vettünk búcsút vendégeinktől. 
   A résztvevő 27 tanuló és kísérőtanár a találkozó alatt 
végig nagyszerűen érezték magukat. A kérdőíves vissza-
jelzések alapján bátran mondhatjuk, hogy a találkozó 
elérte a célját, és a befektetett sok idő meg energia 
meghozta a gyümölcsét. Reméljük, a Szignum jó hírét a 
távoli országokba is elvitték magukkal a kedves vendé-
gek.     Gulyás Attila tanár úr, szervező, pályázati referens 
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A PADLÁS – VISSZAJELZÉSEK 
 
   A Lázár Ervin-program keretében az 5. évfolyamnak lehetősége nyílt megtekinteni A 
padlás c. musicalt a Szegedi Nemzeti Színházban. 
   A gyerekek nagyon lelkesen várták a színházi előadást (annál is inkább, mert egyszer 
már meghiúsult a vírushelyzet alatt a szegedi kirándulásuk). A darab mindenkit megérin-
tett: a legtöbben a bolygó szellemeket emelték ki mint egyik-másik kedvenc jelenetüket. 
A kedvenc hősök közül a Süni lányt és Mamókát említették legtöbben, de Robinson is 
egyedi, kiemelkedő megoldás volt. A fiúk többsége Üteget is megnevezte, amikor berob-
bantotta az ajtót. 
Számukra máig elhíresült egy-egy dal részlete, amelyeket szívesen hangoztatnak egyes 
tanórákon is: “Nyisd ki - csukd be!”, illetve a “Fényév távolság”. Jelentéssel telítődött szá-
mukra azóta a szilvásgombóc is.  
   Néhány mondat a gyerekektől:  
“Mamóka meg hu-hu, nagyon nagy forma volt. Imádtam!” (Major Kata) 
“Nekem a kedvenc szereplőm a detektív, mert én nagyon szeretem a rendőröket és az is 
akarnék lenni. Az őt alakító színész nagyon jól játszott.” (Keresztúri Patrik) 
   A gyerekek természetes örömmel mozogtak a színházi térben és ezt is jó volt látni. 

Közreadta: Mészáros Ildikó szervező tanár 

VISSZAPILLANTÓ 

ALGYŐ-PETRES ÁRVÍZI EMLÉKTÚRA – 2022. MÁRCIUS 5. 
 

   Pontosan 143 évvel ezelőtt a Dóc melletti Petresnél a Tisza átszakította jobb oldali 
gátját. A kitörő ár egy hét múlva, 1879. március 12-én tört be Szegedre, elöntötte és 
romba döntötte a várost. Az újjáépítés egy év múlva indult meg Lechner Lajos tervei sze-
rint, aki egy modern, körutas szerkezetet álmodott meg.  
   1880 novemberében a szegediek ünnepélyes ígéretet tettek: hálából hatalmas temp-
lomot emelnek, ha városuk újra a régi fényében pompázik. Az 1930-ban fölszentelt Dóm 
ezért viseli a Fogadalmi templom nevet, a Nagykörút egyes szakaszainak elnevezései 
pedig azoknak az európai fővárosoknak állítanak emléket, ahonnan anyagi támogatás 
érkezett a monumentális építkezéshez. 
   A szegedi Nagy Árvízről évente tartanak megemlékezést a városban, s rendeznek em-
léktúrákat a folyó mentén – ezeken iskolánk diákjai, tanárai már több alkalommal részt 
vettek. 
   Idén az algyői Szent Anna-kikötőből induló gyalogtúrára neveztünk be öten: Fodor 

Ferenc, Horváth János, Horváth Mária és Majoros Márton gyalogolva, Gulyás Attila tanár úr futva teljesítette az oda-
vissza közel 30 km-es távot a hideg, szeles, de szép időben. A gátszakadás emlékhelyének közelében megcsodáltuk 
a hatalmas „Hét nővér” nyárfát, egy 1935-ben történt repülőgép-szerencsétlenség emlékművét, s megkerestük a töl-
tés melletti kis erdőben elrejtett geoládát is. Késő délután szép emlékekkel gazdagodva utaztunk haza.  

Horváth János tanár úr 

TEHETSÉGES DIÁKJAINK 
 

A csanádpalotai Déri István Általános Iskola 
által 2022. március 9-én a sajátos nevelési 
igényű gyerekek-
nek megrendezett 
szépíró és versmon-
dó versenyen isko-
lánk két tanulója 
vett részt. 
Eze Joshua Kelechi 
3.a osztályos tanulónk I. 
helyezést ért el szépírás-
ból. Szilágyi Kenese Lajos 
5.b osztályos tanulónk kü-
löndíjat kapott versmon-
dásból. Felkészítőjük: Dóczi 
Laura tanárnő. Gratulálunk 
a szép eredményekhez! 

BÜSZKÉK VAGYUNK VOLT TANÍTVÁNYAINKRA IS! 
 

Családfát kutatott, szikvízgyár alapításra bukkant 
Családtörténeti kiállítás nyílt a helyi levéltár-
ban, Szűcs Antal emlékére. A 110 éve alapí-
tott makói szikvízgyár tulajdonosának ükuno-
kája egykori tanítványunk, Szűcs Sebestyén, 
aki családfájának kutatása közben tárt fel 
érdekes adalékokat az üzemmel kapcsolat-
ban is. A tárlat április 29-ig, nyitvatartási 
időben tekinthető meg a Petőfi park 14. 
alatt. (Fotók forrása: radio7.hu) 

Egykori diákunk az Év Aikidósa 
Februárban tartotta konferenciáját és adta 
át a legjobb sportolóknak járó díjakat a Ma-
gyar Aikido Sportért Alapítvány. A makói 
Erdei János Városi Sportcsarnokban tartott 
eseményen az Év Aikidósa címet egykori diá-
kunknak, Majoros Máténak ítélték oda. Gratulálunk!  



 

 

- 5 - 

MIÉNK EZ AZ OLDAL 
 

FORRADALMI HANGULATBAN… 
 

   Idén is a 6. évfolyam adta elő a márc. 15-i ünnepi műsort - ezúttal élőben, drámás 
módszerekkel és dramatizált elemekkel. A diákok lelkesen készítették a jeleneteket, ők 
maguk írták a szituációkat, amikből végül összeállt a kis műsor. 
   Az előadást nehezítette, hogy a Petőfi szerepében lévő fiú aznapra, a Petrovicsnét 
alakító lány pedig egy nappal korábban betegedett meg. Így alakult, hogy a Nemzeti 
dalt M.V.-ként az ötödikes Szilágyi Kenese szavalta. 
   Fogadjátok szeretettel a darab forgatókönyvének részletét! 

Mészáros Ildikó tanárnő, a darab rendezője 
Bulyovszky: Milyen álmos, mosott ez a reggel… 
Vasvári: Az bizony, a ma sem lesz jobb a tegnapnál… 
Irányi Dániel: Ne higgyétek! Most jöttem Bécsből, kitört a forradalom! Tömegek vonultak 
az utcára és kiabálnak mindenfelé… 
Bulyovszky: Komolyan?! Szörnyű idők! Nekünk is most kell cselekednünk! 
(Petőfi jön) 
Petőfi: Jó reggelt, uraim!  
Bulyovszky: Erzsike, egy kávét Sándornak! 
Petőfi: Hallottátok a híreket? Bécsben kitört a felkelés! 
Irányi Dániel: Igen! Most jöttem a bécsi hajóval! Most van itt az alkalom! Menjünk mi is az 
utcára! Ki kell vívnunk a szabadságot! 
Vasvári: Úgy van! Fel kell lázítani a tömeget! 
Irányi: Jókai nem jön? 
Petőfi: Beteges szegény… De mindjárt itt lesz!  
Petőfi: Köszönöm! Meghoztam a verset! Szikra Feri javasolta, hogy írjam át az elejét… 
Nem elég jó a Rajta, magyar - kezdet. 
Bulyovszky: Hogy hangzik most? 
Petőfi: Talpra magyar, hí a haza – így kezdődik. 
Bulyovszky (kikapja a kezéből a szöveget) (olvassa, felkiált) Sokkal jobb! Egészen forradalmi! (Jókai jön, a lépcsőn 
felsétál, köszönésképpen kalapot emel és előredől) 

 

GASZTRO ANGOL A 7.B-BEN 
 

A csoport kérésére a jól sikerült témazárók után közösen merültünk el az amerikai reggelik világában. Amerikai pa-
lacsintát és French toastot (a bundáskenyér édes, fahéjas verzióját) készítettünk el. Az utóbbival a gyerekek a tanári 
kart is jószívűen megörvendeztették. A diákok a sütés-főzés készség fejlesztése mellett azt is megtanulhatták, hogy 
érdemes az instrukciókat is elolvasni egy receptnél, nemcsak a hozzávalókat. Az osztály a jövőben is szívesen vállal 
sütést, főzést, sőt, mosogatást is.                                                                                            Reisz Mariann tanárnő 

             
             ÉLETKÉPEK A 4.A OSZTÁLYBÓL                          Pizzázni voltunk:  
 

Színházi előadáson jártunk     Utolsó korizásunk az idei szezonban 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

Közreadta: Fidelis nővér, osztályfőnök                                Tanulunk:  
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MIÉNK EZ AZ OLDAL 

CYBER CYRANO - KORTÁRS DARAB A KIBERBIZTONSÁG FONTOSSÁGÁRÓL 
 
   Iskolánkban egy Erasmus nemzetközi találkozó valósult meg február hónapban 
(Cybersecurity Schools). Ennek kapcsán a résztvevő spanyol, török, olasz, román és magyar 
gyerekek egy drámával ismerkedtek meg. A 2005-ben írt darab szerzője Tasnádi István, 
népszerű író, akinek számos darabja fut a televízió különféle csatornáin. Olyan kortárs da-
rabot írt, amely a társadalom aktuális problémáit veti fel – tinédzserek szemszögéből. 
   Mind a külföldi, mind a magyar gyerekek szívesen bújtak a 15 éves szereplők szerepébe, 
főleg kiscsoportos és két-három fős improvizációkat valósítottuk meg a darab kapcsán. Volt 
olyan feladat, amikor tanácsokat kellett adni a főhős Zsuzsinak, hogyan tudná felhívni Máté 
figyelmét magára. 
   A feldolgozás során rövid üzenetet kellett írni Viktornak, melyben jókívánságokat fogal-
maznak meg… 
   Mi, felnőttek a történet megismerése során arra döbbentünk rá, hogy egyre kevésbé szí-
vesen azonosulnak Zsuzsi karakterével a gyerekek, pedig ő egy igazán modern csajszi, aki eléri, amit akar… 

Mészáros Ildikó, drámapedagógus 

ECL ORSZÁGOS NYELVI VERSENY, ECL ANGOL PRÓBANYELVVIZSGA A SZIGNUMBAN 
 

   A Szignumban megrendezett megyei szintű eseményre az idén rekord számú, összesen 45 
jelentkezés érkezett, Makó és Szeged kilenc általános és középiskolájából.  
 
   A megmérettetés fő célja, hogy a nyelvtanulók vizsgahelyzetbe kerüljenek és megtudják, 
hogy milyen szinten állnak az adott idegen nyelvből: mely készségek az erősségeik, illetve 
melyek a fejlesztendő területeik.  
A próbavizsgán a jelentkezők közép-, és felsőfokú, az éles ECL nyelvvizsgával struktúrájá-

ban megegyező feladatokat oldottak meg.  
   A makói Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskolából a megmérettetésre 19 fő, hetedik és nyolcadik osztályos 
tanuló jelentkezett. A makói Szikszai György Református Általános Iskolából 4 nyolcadikos tanuló, a Makói József 
Attila Gimnáziumból 7 fő, a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolából 2 fő, a szegedi SZTE 
(Ságvári Endre) Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolából 2 fő,  a HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégi-
umból 1 fő, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikumból 1 fő, a szegedi Dugonics András 
Piarista Gimnáziumból 1 fő, a makói Alföldi ASZC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskolából 
pedig 8 középiskolás tanuló jelentkezett.  
   A próbanyelvvizsgázók eredményükről március végén fognak értesülni. 
   Köszönöm szépen a Szignum angol munkacsoportja nyelvtanárainak és a többi próbavizsgázó nyelvtanárainak a 
felkészítő munkáját!                                                                     Baloghné Kovács Éva szervező, ECL szakmai vezető 

KÉT TÉMÁBAN KUTATTUNK FEL HELYI ÉLŐ ÖRÖKSÉGET 
 

   Erasmus+ 2020-1-HU01-KA229-078787_1, European Schools for Sustainable 
Development projekt keretében március végén a horvátországi Kaštel Noviba utazunk. 
Kastel Novi a tengerparton fekszik, és gazdag történelmi nevezetességekben. A nemzetközi 
diákmobilitás témája a „Living Heritage” vagyis az „Élő örökség”.  
   Azt a feladatot kaptuk, hogy nézzünk körül a házunk táján, és karoljunk fel olyan dolgo-
kat élő örökségünkből, amelyek  
• nem annyira közismertek,  
• környezettudatos módon fejlesztik az idegenforgalmat - helyi szinten. 
   A Boldogasszony Forrása Ház nem csak szállást kínál osztálykiránduló csoportoknak, ha-
nem 2-4 napos programcsomagokat is. Ezen programcsomagok kínálatát bővítjük az aláb-
biakkal: 
• Gyógynövénykert a Boldogasszony Forrása Ház udvarán 
• Marosmenti Íjász Egyesület bemutatója 

   Tehát két témában kutattunk fel helyi élő örökséget.  
� Ajándékba kaptunk gyógynövényeket, melyeket első lépésben elültettünk. Második lépésként információs táblákat 

készítünk a gyógynövények mellé, majd tanárokat, valamint diákokat képzünk ki gyógynövény bemutató tartásá-
ra. Végül gyógynövénykertünket felvesszük arra a programlistára, amely az ide látogató diákcsoportoknak ajánl 
vezetett programokat. 

� A Marosmenti Íjász Egyesület nemrég alakult újra, iskolánkba járó gyerekek szüleinek kezdeményezésére. Az 
egyesületbe lehet jelentkezni, illetve vállalnak népszerűsítő bemutatókat.                     Baráti Eszter M. Kinga nővér 
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TERMÉSZETES GONDOLATOK: 
Március:  
„Érdekes dolog megállni egy 
kuszán benőtt part mellett, 
amelyet sokféle növény borít, 
madarak dalolnak a bokrok-
ban, a levegőben rovarok röp-
ködnek, és férgek másznak a nedves földben, és eltűnőd-
ni azon, hogy mindezeket a finom gonddal szerkesztett 
formákat, amelyek annyira különbözők, és amelyek oly 
bonyolult módon függnek egymástól, egytől egyig olyan 
törvények hozták létre, melyek ma is működnek körülöt-
tünk. .”                                                  (Charles Darwin) 
 

Húsvéti nyuszik: 

• Angóra: Ezek a nyulak, a 18. szá-
zad húszas éveiben érkeztek Euró-
pába francia tengerészekkel 
együtt. Az angóra fajtának fő színe 
a tiszta fehér. Hossza 25 cm. A fülek rövidek, a szemek 
nagyok. Az átlagos súly eléri a 2,5-4 kilogrammot, a 
nagy fajták képviselői 5-6 kg-ot is meghaladhatnak. 
Rendkívül gyorsan növekednek, hét hónapos korukra 
elérhetik a 2 kg-os súlyt. Megfelelő gondozás és táp-
lálás esetén az élettartam átlagosan elérheti a 7 évet. 

• Belga Flandre: A világ leggyakoribb 
fajtájának képviselője. Nem tekint-
hető nagyon szépnek: masszív teste 
vastag lábakkal, kerek fejjel és ha-
talmas fülekkel ügyetlen és kissé 
aránytalan. Azonban a puha, boly-
hos gyapjú és az egyenletes szín 
miatt a Flandres nagyon aranyos. Ez a fajta nyugodt, 
jóindulatú. Ezért most ezek az óriások dekoratív háziál-
latokként tarthatók. 

• Törpe kosorrú: A legkisebb méretű 
lógófülű fajta. Teste kerek, tömör, 
rövid és széles. Nagy, fényes, ér-
deklődő szemei vannak. Mellső lá-
bai tömörek, rövidek és egyenesek. Szőrzete sűrű, a 
lábak és a mancsok is jól szőrözöttek. Az egyedek ér-
deklődő, nyugodt természettel rendelkeznek.  

• Oroszlánfejű: Erős, jól lekerekített 
teste, kerek feje, jól kifejezett orrtá-
jéka van. Közepes hosszúságú, jó 
csontozatú egyed, egyenes végta-
gokkal, magas tartással, mely lát-
tatja a mellkasi részt, és a sörényt a fej körül. A füle 
felálló. Minden elfogadott színben létezik: vadas, piros 
szemű fehér, kék szemű fehér, fekete, thüringiai, sziámi. 
Nálunk is egyre elterjedtebb fajta. 

• Bécsi kék: A bécsi nyulak közepes 
méretűek. Testhosszuk ritkán halad-
ja meg az 55 centimétert. Az álla-
tok emellett erős testtel, fejlett iz-

mokkal és széles háttal rendelkeznek. Megkülönböztető 
tulajdonságuk a bőr. Egységes kék-szürke színű. Nem 
agresszívek és elég nyugodtak. A bécsi kék nyulak 
népszerűek a gazdák körében. 

 
Mindig légy figyelmes:  
• Értékeljük és fogadjuk el a jelent. 
Figyelmesnek lenni azt jelenti, hogy felis-
merjük, hogy életünk pillanatokból áll, és 
hogy minden jelen pillanat az, amink van. 
 
Egy perc humor:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gyere velünk moziba!:  
Filmajánló: Nyuszi suli – A húsvét 
mentőakció – német animációs ka-
landfilm 
A nyuszi suliban a húsvétvárás és a 
varázslatos aranytojás általi új 
"mesternyúl" kinevezése zajlik. A 
mesternyulak védik a húsvéti nyuszi-
kat, nekik köszönhetik a gyerekek a 
húsvéti tojást. A jelöltek között van 
Max is, a vagány, nagyvárosi nyu-
szi, aki nem igazán érzi, mekkora 
felelősséggel is jár ez a kitüntetett 
szerep. Amikor a ravaszdi rókák 

megint bele akarnak rondítani a húsvéti ünneplésbe, Max 
bizonyíthatja, hogy felnőtt a feladathoz. 
 
Állati hírek: Pórul járt kiskedvencek 
A háziállatoknak megvan az a speciális képességük, 
hogy viszonylag könnyen tudnak hatalmas bajba keve-
redni. Ez a váratlan zűr pedig emberi szemmel nézve 
sokszor rendkívül vicces tud lenni. 

Macskák, akik nagyon rossz döntést hoztak. 
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Kiadja:  Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskola 
Makó, Szent István tér 14 - 16.   

Telefon: 06 - 62/213-052 e-mail: szignum@szignum.hu 
web: www.szignum.hu  

Felelős kiadó:  Majorosné Rácz Krisztina Szerkesztő: 
Szabó Anita Fotó: Majoros Márton, Mészáros Ildikó 
Tördelés: Hudák Szabolcs Korrektúra: Horváth János 

HÍREK 
Floridai testvériskolánkból jelentjük 

Varga Beáta M. Dominika nővér nemcsak a kinti nővér-
társaival, de az ottani diákokkal is tartja a kapcsolatot. 
- A gyerekeknek Magyarországról és a feladataimról 
beszélek. Mindig érdeklődő kíváncsi szemek figyelik a 
szavaimat, amelyek után az ő kérdéseikre válaszolok.  
Ennek a kapcsolatfelvételnek már komoly hagyománya 
van, hisz az ottani iskola testvér intézményünknek tekint-
hető - tudtuk meg Dominika nővértől. 

Nőnap a Szignumban 
Közösségünk hölgy tagjait köszöntötték kollégáink és 
tanítványaink. Köszönjük figyelmességüket! 

Beporzók napján jártak 
Állati jó programokkal, vidám és ismeretterjesztő fel-
adatokkal vártak kicsiket és nagyokat a József Attila 
Városi Könyvtár és Múzeumban. A Kárpát-medencében 
március 10-én ünnepelt beporzók napjának célja, hogy 
felhívja a figyelmet a rovarvilág, főként a méhek szere-
pére és fontosságára. A Szignum 2.b osztálya is részt 
vett az eseményen.  

SPORT, SPORT, SPORT 
 

Kipróbálták a curlinget 
A Maros Télisport Egyesület curling bemutatót tartott 
március elején, amelyen részt vett iskolánk több diákja 
is a Deák Ferenc utcai jégpályán. Az egyik legtaktiku-
sabbnak tartott játékot bátor jelentkezőként kipróbál-
ta a Makói Pengék csapatát is erősítő Biró Tekla (7.a), 
Kelemen Dávid Tamás (4.a), Kelemen Emma Katalin 
(8.b) és Horváth Bulcsú (7.b). A jövőben így a többi téli 
sport, a jégkorcsolya, a jégtánc és a jégkorong mellett 
curlingezni is lehet majd.  
 

Futásban remekeltek 
A március 6-án, a Sárga üdülőtelepen rendezett SFI 
Nutrition Mezei Futóverseny gyerek távján, 500 m-en 
Gera-Panyor Viola (2.a) a dobogó 2. fokára állhatott. 
Édesanyja, Panyor Krisztina a 6 km-es távon a női 1. 
helyet szerezte meg. Az anyuka az előző napon a Bu-
dapesti Olimpiai Központ Bok Csarnokában a Szenior 
Fedettpályás Atlétika OB-n 800 m futásban a 2., 
3000 m futásban az 1. helyet szerezte meg. Gratulá-
lunk a kiváló sportteljesítményekhez. 
 

Első szivacskézilabdásaink első mérkőzései 
A március 6-án, Hódmezővásárhelyen rendezett U8-as 
szivacskézilabda tornán a Szignum csapatai nagyon 
ügyesen szerepeltek. A lányok egy döntetlen, a fiúk 
pedig egy győzelem mellett szenvedtek el egy-egy 
vereséget a mérkőzések során. A csapatok tagjai: Do-
bó Annamária, Dobó Albert, Dobó Villő, Viseráczki 
Tamás Ákos, Fodor Zsóka, Kovács Máté Tamás, Gera 
Alice Alisa, Modok Ádám, Illyés Viola Anna, Kurai Dá-
vid, Szabó Izabella, Hosszú Nimród, Tóth Boglárka, 
Bajusz Kende, Albert Jázmin, Márton Kíra Szandra. 
Mindannyian első évfolyamos tanulóink. Edzőjük: Ká-
rász Sándor. Gratulálunk és további sikeres verseny-
zést kívánunk! 
 

Taekwon-do bajnokság 
Március első hétvégéjén a taekwon-do sportág Orszá-
gos Magyar Bajnokságát rendezték az Erdei János 
Városi Sportcsarnokban. Az indulók három korcsoport-
ban, formagyakolrat, szabadküzdelelem, erő- és 
speciál törés versenyszámokban mérték össze tudásu-
kat. A Makó Budo Klub tagjaként szignumos tanulók is 
voltak a megmérettetésen: Géczi Csaba, Varga Tamás 
(6.a) és Juhász Laura (8.b). Gratulálunk! 
 

Kick-box sikerek 
Joó Levente és Smilák Levente (3.a) a közelmúltban 
lezajlott vizsgájukon övet szereztek. Gratulálunk! 

 

KREATÍV 
Baloghné Kovács Éva pedagógusunk tanítványainak adott rajz órai feladataiból válogattunk:  

ESEMÉNYNAPTÁR 
2022. március - április 

20. v Nagyböjt 3. 

22. k Tanulói adatlapok sorrend módosí-
tási lehetősége 

26. szo Munkanap. Online tanítási nap. 

27. v Nagyböjt 4. Szentmise 5.a-b 

ÁPR. 3. v Nagyböjt 5. Szentmise 6.a-b 

8. p Fogadó órák 

10. v Virágvasárnap 

11. h Költészet napja 

12. k Szentmise, Passió 

13. sze – 19. k Húsvéti szünet 

20. sze Szünet utáni első tanítási nap 


